
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 

 

Správa 
V zmysle uznesenia č. 51/2009 predkladám poslancom MsZ správu o kontrole plnenia 
uznesení do riadneho zasadnutia MsZ dňa 27.10.2009.  
 
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: MsÚ Sereď, rozpočtové organizácie Mesta Sereď 
   
 
Uznesenia MsZ zo dňa  28.10. 2008 
 
Uznesenie č. 183/2008   
A. Schvaľuje 
Doplnenie uznesenia MsZ v Seredi č. 76/2008 zo dňa  27.05.2008, ktorým bolo schválené zriadenie vecného 
bremena na pozemku parc. č.  4085/53 k.ú. Sereď, orná pôda, parc. registra „C“ vo vlastníctve Mesta Sereď ako 
povinným z vecného bremena a EGLO SLOVENSKO s.r.o., Ovocná 1, 949 01 Trnava ako oprávneným z 
vecného bremena, nasledovne : 
vecné bremeno v schválenom rozsahu  bude zriadené aj na pozemku parc. č.  4061/110 k.ú. Sereď, ostatná 
plocha, parc. registra „C“ vo vlastníctve Mesta Sereď a časť pozemku parcela č. 1569/301 k.ú. Sereď, parcela 
reg. „E“, orná pôda vo vlastníctve Mesta Sereď, ktorá bude upresnená geometrickým plánom. 

Zmluva je pripravená, prerokovávajú sa podmienky zmluvy. Ku kolaudácii stavieb má 
stavebník povinnosť predložiť zmluvu o zriadení vecného bremena.  
 
Uznesenie č. 184/2008  
A. Súhlasí 
1.S vybudovaním rozvodov el. energie a s umiestnením trafostanice na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Sereď  
v Priemyselnom parku Sereď- Juh pre potreby investorov na pozemku, ktorý bude v rámci konania o umiestnení 
stavby preukázaný ako najvýhodnejší  
2. Súhlasí  s odpredajom pozemku potrebného k výstavbe trafostanice pre spoločnosť ZSE, a.s. Bratislava po 
vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby, z dôvodu verejného záujmu za cenu 1.- Sk/m2. 

Naplnenie tohto uznesenia je viazané  na záujem investorov  
 
Uznesenie č. 185/2008  
A. Súhlasí 
S uložením prekladaného potrubia VTL plynovodu DN 300 na pozemok parc. č. 4061/22 k.ú. Sereď vo 
vlastníctve Mesta Sereď 
So zriadením vecného bremena k uloženému potrubiu VTL DN 300 na pozemku parc. č. 4061/22 k.ú.  Sereď vo 
vlastníctve Mesta Sereď.  

Naplnenie tohto uznesenia je viazané  na záujem investorov  
 
Uznesenia z rokovania  MsZ, konaného dňa  16.6. 2009 
Uznesenie č. 138/2009 
A. Berie na vedomie  
Informáciu  o vybudovaní  športovo- oddychovej zóny  za  Riviérou  



B. Súhlasí  
a/ s využitím  sponzorského príspevku firmy Devecom  v hodnote cca 10 000,- €  na  vybudovanie ihrísk a 
oplotenia, nasvietenia, značenia , parkovania   
b/ s napojením   kamerového systému  na Mestskú políciu Sereď  s tým, že kamera bude monitorovať   športovo- 
oddychový areál za Riviérou  a zadný vchod do  zámockého parku  

Uznesenie je splnené v časti a/ V rámci návrhu rozpočtu na rok 2011 je akcia navrhnutá na 

realizáciu vo výške 10.000 €. 
 

 
Uznesenia z  rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa  27.10. 2009 a 
28.10. 2009 
Uznesenie č. 208/2009 
A. Schvaľuje  
Kúpu  nehnuteľnosti – parc. registra „E“ č. 1840/7 – orná o výmere 5617 m2, parc. registra „E“  č. 1724 – orná o 
výmere 372 m2, parc. registra „E“ č. 1742 – orná o výmere 1596 m2, ktoré parcely   sú zapísané  na LV č. 5236 
k.ú  Sereď vo vlastníctve:   
Vitana, akciová  spoločnosť Byšice za kúpnu cenu ponúknutú predávajúcim,  ktorá sa rovná výške  nákladov 
spojených s realizáciou prevodu daných pozemkov  (náklady za znalecký posudok, administratívne náklady,  daň 
z prevodu). 
Správny  poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
Uznesením  č. 41/2010 zo dňa  20.4. 2010 a 21.4. 2010 MsZ   
B. Schvaľuje  
Predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 208/2009  do 31.12. 2010.  
C. Ukladá   
Prednostke MsÚ     
Rokovať so zástupcami spoločnosti Vitana a.s.  Byšice   o znížení   kúpnej  ceny  za  odkúpenie pozemkov .  

V rámci prípravy stavby Aglomerácia Sereď, prevzala majetkovo-právne vysporiadanie 
pozemkov západoslovenská vodárenská spoločnosť.  
Odporúčam uznesenie zrušiť, kúpa nehnuteľností je pre Mesto Sereď bezpredmetná 
Vysvetlenie: Mesto Sereď požiadalo listom zo dňa 16.7.2009 Vitanu a.s. Byšice, vlastníka pozemku  
par.č.1840/7 o výmere 5617 m2, k.ú. Sereď /LV č.5236/ o udelenie súhlasu  na uloženie výtlačného 
kanalizačného potrubia pripravovanej stavby „Kanalizácia Kasárenská ul.“ na predmetnom pozemku. Na 
základe žiadosti Mesta Sereď, Vitana, a.s.Byšice vzhľadom k tomu, že daný pozemok  nie je pre nich 
využiteľný, ponúkla ho mestu k predaju. Zároveň ponúkla k predaju aj ostatné pozemky, a to pozemok 
par.č.1724 o výmere 372 m2  a pozemok par.č.1742 o výmere 1596 m2, k.ú. Sereď /LV č.5236/. Výšku 
kúpnej ceny  navrhla symbolickú, do výšky nákladov spojených s realizáciou prevodu daných pozemkov 
/náklady na znalecký posudok, administratívne náklady, daň z prevodu/.   
Stanovisko odborných útvarov MsÚ: 
Mestský architekt , odd. ÚP a SP Odd. investičnej výstavby  -  výkup odporúčajú z dôvodu potreby 
uloženia výtlačného kanalizačného potrubia  pripravovanej stavby „kanalizácia  Kasárenská  ulica“ na 
predmetnom pozemku. 

 
Uznesenia z  rokovania  Mestského zastupiteľstva  v Seredi, konaného dňa  20.4. 2010 a 21.4. 
2010 
Uznesenie č. 43/2010 
A. Schvaľuje  
Správu  o hospodárení  Základnej školy  Pavla Orságha Hviezdoslava  v Seredi za rok 2009  s pripomienkami: 
B. Ukladá 
Riaditeľovi rozpočtovej organizácie 



a/ vykonať  účtovný audit za rok 2009 na vlastné náklady školy  v termíne do 30.6. 2010  
b/ prijať opatrenia na zamedzenie opakovania sa nedostatkov vo vedení rozpočtovníctva , účtovníctva a 
výkazníctva  v termíne:  do 31. 12. 2010   

Uznesenie je splnené v celom rozsahu – účtovníctvo vykonáva od 01.04.2010 externá 
účtovnícka firma. 
 
Uznesenie č. 44/2010 
A. Schvaľuje  
Správu o hospodárení Základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi za rok 2009  s pripomienkami : 
B. Ukladá 
Riaditeľovi rozpočtovej organizácie 
a/ vykonať  účtovný audit za rok 2009 na vlastné náklady školy  v termíne do 30.6. 2010  
b/ prijať opatrenia na zamedzenie opakovania sa nedostatkov vo vedení rozpočtovníctva , účtovníctva a 
výkazníctva  v termíne:  do 31. 12. 2010.   

Uznesenie je splnené v celom rozsahu.  
 
Uznesenie  č.  130/2010 
A. Schvaľuje 
 Doplnenie  uznesenia č. 90/2010  zo dňa   15.6.  2010   v bode  3 v nasledovnom znení: 
l.  Predloženie žiadosti o Nenávratný finančný prostriedok ( ďalej len „NFP“) v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1 za 
účelom realizácie  projektu „ Dobudovanie  infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď – II. fáza “ ( 
ďalej len  „ projekt“ ), ktorého ciele sú v súlade  Operačným programom Životné prostredie, Prioritná os 4, 
Odpadové hospodárstvo 
2.  Zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP v celkových výdavkoch 54 596,40 € , 
ktoré sú zároveň celkovým oprávneným výdavkom na projekt 
3.Schvaľuje  spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov  mesta vo výške  5 % z celkových  oprávnených  
výdavkov na projekt , čo činí 2729, 82  €   
B.  Schvaľuje  
1.  Predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok  ( ďalej len „NFP“  v rámci . . opatrenia 2.2 OP KaHR 
na realizáciu projektu „Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Sereď“, ktorý je realizovaný mestom 
Sereď 
2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 

Žiadosť v zmysle prijatého uznesenia bola predložená 10.08.2010 na Ministerstvo 
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 
Ku dňu ukončenia kontroly plnenia uznesení 28.12.2010, nebol ukončený proces 
vyhodnotenia.  
 
Uznesenie č. 103/2010 
Odkladá z rokovania  
Žiadosť o  predĺženie doby nájmu nebytových priestorov a pozemkov na Vonkajšom rade a záhrady na Parkovej 
ul. , dohodnutej v Nájomnej zmluve č. 4/100/NZ-27/2006,  žiadateľovi – TECOM SEREĎ, s.r.o., Vonk.rad.798, 
Sereď 
Žiadosť bude MsZ predložená na novembrovom zasadnutí MsZ, po ukončení verejného obstarávania na 
dodávateľa služieb. 
Uznesenie je splnené. Žiadosť je predložená na zasadnutie MsZ dňa 09.11.2010. 

Uznesením č. 211/2010 zo dňa 09.11.2010 na základe procedurálneho návrhu žiadosť  
spoločnosti  Tecom  s.r.o.  Sereď   o predĺženie  doby nájmu nebytového  priestoru  v 
zmysle  nájomnej zmluvy MsZ z rokovania odložilo. 
 



Uznesenia z rokovania  Mestského  zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa  07.09. 2010 
 
Uznesenie č. 167/2010 
A. Berie na vedomie 
Žiadosť Ing. Ľuboša Hambálka a manželky, Severná 3552/3, Sereď o predaj časti pozemku z parcely registra 
„C“ č.126/1-orná o výmere cca  98 m2,  k.ú. Stredný Čepeň  
B. Konštatuje,  
že v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a odst 8 písm. e/ sa jedná o prípad hodný 
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo 3/5 –inovou väčšinou prítomných poslancov – 
predmet prevodu je spevnená plocha ktorá slúži ako prístupová komunikácia k pozemku a rodinnému domu vo 
vlastníctve žiadateľov     
C. Schvaľuje 
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a odst 8 písm. e/ ako prípad hodný  
osobitného  zreteľa  3/5-inovou  väčšinou prítomných poslancov predaj časti pozemku z parcely registra „C“ 
126/1-orná. o výmere cca 98 m2, k.ú. Stredný Čepeň za cenu:   30,-  €/m2, ktorá bude zvýšená o DPH 19% 
žiadateľom: Ing.Ľuboš Hambálek a manželka Dana Hambálková, Severná 3552/3, Sereď. Geometrický plán si 
dajú žiadatelia vypracovať na vlastné náklady. Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho 
práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností hradia kupujúci. 
D. Ukladá:  
Prednostke MsÚ 
Zabezpečiť vyhotovenie  zmluvy v súlade s uznesením MZ do 30 dní od predloženia geometrického plánu, 

najneskôr do 8.11. 2010. Uznesením č. 187/2010 B/ bol zmenený termín plnenia uznesenia do 
31.12.2010 
Uznesenie je splnené.  
 
Uznesenie  č. 180/2010 
A. Ukladá  
Prednostke  MsÚ      
Zvolať  rokovanie  zainteresovaných strán k zmluve o spolupráci  medzi mestom  Sereď  a zástupcami  
súkromnej  spoločnosti Sereďonline, ktorého výsledkom bude nový návrh zmluvy  o spolupráci a tento predložiť  
na rokovanie  MsZ v novembri 2010 . Do zmluvy zapracovať povinnosť   registrácie prispievateľov na stránkach  
Sereďonline. 

Návrh zmluvy je predložený na zasadnutie MsZ dňa 09.11.2010. 
 
 
Uznesenia z rokovania    Mestského  zastupiteľstva v Seredi,  konaného dňa  9.11. 2010 
 
Uznesenie č. 194/2010 
A. Schvaľuje   
1. Druhú  zmenu  rozpočtu mesta  Sereď  na rok  2010  
2.  Poskytnutie   finančných prostriedkov z rezervného  fondu  mesta , nevyhnutných pre zriadenie počítačovej 
triedy  ZŠ Juraja Fándlyho, ktorá je súčasťou  projektu rekonštrukcie  školy v sume 1538 €  
3. Poskytnutie  finančných  prostriedkov z rezervného fondu mesta  pre MŠ Ul.  Komenského  na odstránenie 
havarijného stavu rozvodu elektrickej  energie na elokovanom pracovisku  ul. Murgašova a opravu  strešných 
zvodov na MŠ Komenského  v celkovej sume  2153 €  
B. Ukladá  
Prednostke MsÚ ,   
riaditeľom  Základných a Materských škôl v Seredi  
riaditeľovi Domu kultúry  v Seredi   
Zapracovať  schválené zmeny  do rozpočtov v termíne 30.11. 2010   



Uznesenie je splnené v termíne. 
 
Uznesenie č. 201/2010 
A. Berie  na vedomie  
Viacročný   rozpočet   mesta  Sereď na roky  2011 -3013  
B. Schvaľuje 
Programový  rozpočet    mesta Sereď  na rok  2011  
C. Splnomocňuje   
Primátora mesta Sereď  
Zabezpečiť rozpis schváleného  rozpočtu mesta Sereď na rok 2011  na rozpočtové  organizácie  na úseku 
školstva v zmysle  § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom 
znení    do  30.11. 2010   

Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie č. 202/2010 
A. Schvaľuje   
Procedurálny návrh  ponechať   finančnú  čiastku  vo výške  50 000 €   nerozdelenú  na položke  4 .11 , ktorá  
bude  použitá    na  krytie   havarijných  situácií   na úseku školstva . 

Uznesenie je splnené čiastočne, na položke 4.11 je k 30.11.2010 vyčlenená suma vo výške 
26.777 € z dôvodu rozpisu rozpočtov na školy a školské zariadenia v rozsahu zabezpečenia 
riadnej činnosti a prevádzky. Odporúčam uznesenie ponechať v sledovaní a z dôvodu 
priaznivého vývoja naplňovania podielových daní resp. zmenou rozpočtu zabezpečiť 
plnenie uznesenia vo výške 50.000 €.        
 
Uznesenie č. 203/2010 
A.  Schvaľuje  
Zmenu účastníka nájomnej zmluvy na   pozemok pod predajným stánkom na ul. Spádová , umiestneným na časti  
parcely registra „C“ č. 250/2, evidovanej na LV  č. 591, uzatvorenej medzi prenajímateľom Mestom Sereď a 
nájomcom  Miroslavom  Ladovičom  na nájomcu: Monika Mrázeková, Dolnomajerská 1223/1, 926 01 Sereď. 
B. Ukladá 
 prednostke MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatku k nájomnej zmluve do 31.12.2010. 

Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie č. 204/2010 
A. Schvaľuje  
Zmenu účastníka nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou na Čepenskej ul. uzatvorenej medzi 
prenajímateľom Mestom Sereď a nájomcom Petrom Pometlom,  bytom v Seredi,     Komenského ul., 3043/40 na 
nájomcu :   Pavol Jakubčin, Námestie slobody 30/10, 926 01 Sereď 
B. Ukladá  
 prednostke  MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na pozemok s novým nájomcom 
do 31.12.2010. 

Uznesenie je zrušené uznesením č. 205/2010 
 
Uznesenie č. 206/2010 
A. Schvaľuje  



Zmenu účastníka nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou na Čepeňskej ul. uzatvorenej medzi 
prenajímateľom Mestom Sereď a nájomcom Petrom Pometlom,  bytom v Seredi,  Komenského ul., 3043/40 na 
nájomcu :   Pavol Jakubčin, Námestie slobody 30/10, 926 01 Sereď, za cenu   2€/m2 / rok  
B. Ukladá  
Prednostke  MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na pozemok s novým nájomcom 
do 31.12.2010. 

Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie č. 207/2010 
A.   Schvaľuje  
Zmenu účastníka nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou na Čepeňskej ul.   uzatvorenej  medzi 
prenajímateľom Mestom Sereď a nájomcom Dušanom Tóthom,bytom Lipová 2428/8,  Sereď, na  nájomcu :   
Miloš Mitas, A. Hlinku 3058/17, 926 01 Sereď za  cenu 2€/m2/rok  
B.  Ukladá  prednostke MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na pozemok s novým nájomcom 
do 31.12.2010. 

Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie  č. 208/2010 
A. Schvaľuje   
Zmenu účastníka nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou na Čepenskej ul. uzatvorenej medzi  
prenajímateľom Mestom Sereď a nájomcom Rastislavom Matušicom, Dolnomajerská 1132/29, Sereď na 
nájomcu : Roman Pauer,  KOVO PPP s.r.o. Veterná 15 926 01 Sereď  za cenu   2 €/m2 /rok  
B. Ukladá prednostke MsÚ 
 zabezpečiť vypracovanie a následné uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na pozemok s novým nájomcom 
do 31.12.2010.      

Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie  č. 209/2010 
A. Berie na vedomie: 
Žiadosť Tibora Holúbeka, Autoškola PROFESIONÁL, Galanta  o zníženie výmery časti prenajatého nebytového 
priestoru a zrušenie prenájmu priľahlého pozemku,  
B. Súhlasí 
So  zmenou nájomnej zmluvy v časti predmet nájmu na výmeru 258. m2 nebytového priestoru  a zrušením    
prenájmu  priľahlého  pozemku vo výmere 2.924 m2  od 1.1.2011 pre Tibora Holúbka – Autoškola Profesionál,. 
C.  Ukladá prednostke MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatku k nájomnej zmluve do 31.12.2010. 

Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie č. 210/2010 
A. Berie na vedomie 
Žiadosť Občianskeho združenia materské centrum MAMA klub, Cukrovarská 757/22   v Seredi o prenájom časti  
nebytového  priestoru na  Garbiarskej ul. 3964  -  prízemie v  časti budovy ,  
B.  Konštatuje, že nebytové priestory na Garbiarskej ul. budú využívané na zabezpečovanie výchovno-
vzdelávacieho procesu, športového vyžitia rodín s maloletými deťmi, preto sa jedná o prípad hodný osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a 
doplnkov, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov  
C.  Schvaľuje  



Prenájom časti nebytových priestorov na Garbiarskej ul. 3964 vo výmere 184 m2, za cenu 0,03 €/m2/rok, na 
dobu určitú od 1.1.2011 do 31.12.2015 Občianskemu združeniu materské centrum MAMAklub, Cukrovarská 
757/22, 926 01 Sereď, 
D.  Ukladá prednostke MsÚ   
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatku k  nájomnej zmluve do 31.12.2010. 

Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie  č. 212/2010 
A. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledku zverejnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže a ponuky na priamy 
prenájom voľných nebytových priestorov  
B. schvaľuje 
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a odst 9 písm. c/ ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, o ktorom  rozhoduje  mestské  zastupiteľstvo 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov  zmenu 
nájomnej zmluvy č.4/43/NZ-29/2004., zo dňa30.12.2004, uzatvorenej medzi mestom Sereď a nájomcom Jánom 
Viskupom- VIJAMA, Komenského 1170, Šoporňa v časti doba nájmu,  cena a účel nájmu takto:   
- doba nájmu - neurčitá, s dvojmesačnou výpovednou lehotou  
- nájomné za celý predmet nájmu - 3.300,-€/rok. 
-  účel nájmu: sklady nábytku a doplnkového tovaru  
C. Ukladá prednostke MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatku k nájomnej zmluve do 31.12.2010. 

Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie  213/2010 
A. Berie  na vedomie  
Žiadosť  Mgr. Márie  Chatrnúchovej   o predĺženie  nájomnej  zmluvy na nebytové priestory – lekáreň na 
Kuzmányho ul., súp. Číslo 3054  
B.  Schvaľuje   
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a odst 9 písm. c/ ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, o ktorom  rozhoduje  mestské  zastupiteľstvo 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov    zmenu 
nájomnej zmluvy   č. 4/65/NZ -37/2003 zo dňa 18.12. 2003,   uzatvorenej  medzi  mestom  Sereď  a nájomcom 
Mgr. Máriou Chatrnúchovou, v časti 
-  doba nájmu   - neurčitá, s dvojmesačnou výpovednou  lehotou    
-  výmera  426 m2             
 C. Ukladá prednostke  MsÚ   
Zabezpečiť   vypracovanie  a následné  podpísanie dodatku k nájomnej zmluve  do 31.12. 2010  

Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie  č. 218/2010 
A. Schvaľuje 
Procedurálny  návrh  na poskytnutie   finančných prostriedkov  vo výške  3333 € z rozpočtu mesta Sereď   roku  
2011  pre Majko Desing Studio, Miloš Majko,  Sereď  na súkromné internetové  noviny  

Uznesenie bolo v celom rozsahu zrušené uznesením č. 223/2010 zo dňa 08.12.2010.  
 
Uznesenie č. 220/2010 
A. Berie na vedomie  
Informáciu  o plnení  uznesenia MsZ č. 182/ 2010  zo dňa  7.9. 2010  
B. Ukladá prednostke  MsÚ  
Zabezpečiť  vyhodnotenie  ekonomickej efektívnosti  vykurovania komplexu škôl  z kotolne  ZŠ  P.O. 
Hviezdoslava  za vykurovacie  obdobie  2010/2011 a následné spracovanie  návrhu na riešenie  problematiky 
vykurovania . Návrh predložiť na rokovanie  MsZ najneskôr v septembri  2011.  



 
Uznesenia Mestského  zastupiteľstva v Seredi ,  konaného  dňa  8.12. 2010 
 
Uznesenie č. 225/2010 
A.  Schvaľuje 
1. Zverenie  nehnuteľného majetku mesta Sereď v rámci  zrealizovanej  rekonštrukcie a modernizácie zateplenia  
základnej školy, financovanej z prostriedkov EÚ, do správy Základnej školy  Jana Amosa  Komenského,  
Komenského  ul. č. 1227/8, 926 01 Sereď v obstarávacej cene 4 674,68 € s účinnosťou od.01.11.2010 
 
Označenie majetku                                  obstarávacia cena 4 674,68 €   
Stavba (technické zhodnotenie )                4 674,68 € 
 
2.  Zverenie  hnuteľného majetku mesta Sereď v rámci  zrealizovanej  rekonštrukcie a modernizácie   základnej 
školy, financovanej z prostriedkov EÚ, do správy Základnej školy  Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. č.763/7A, 
Sereď v obstarávacej cene 25 068,00 € s účinnosťou  od 10.11.2010. 
 
Označenie majetku                                                           obstarávacia cena 25 068,00 €  
Počítače „Zariadenie IKT“                                                                            22 473,00 € 
Nábytok do počítačovej učebne                                                                       2 595,00 € 
 
B. Ukladá   
Prednostke MsÚ a  riaditeľke ZŠ Jana Amosa Komenského  
Zabezpečiť  vypracovanie a podpis Dodatku č. 2 k zmluve o zverení majetku mesta do správy Základnej škole 
Jana Amosa Komenského , ul. Komenského č. 1 227/8 , Sereď.  Termín : do 10.12.2010 
 
Prednostke MsÚ a  riaditeľovi ZŠ Juraja Fándlyho 
Zabezpečiť  vypracovanie a podpis Dodatku č. 4 k zmluve o zverení majetku mesta do správy Základnej škole 
Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. č.763/7A, Sereď.  Termín : do 10.12.2010 

Uznesenie je splnené v celom rozsahu v termíne. 
 
 

Uznesenia z Mestského  zastupiteľstva v Seredi konaného dňa  27.12. 2010 a 11.1. 2011 
 
Uznesenie č. 15/2011 
A. Berie na vedomie  
Informáciu   o príprave novej  organizačnej štruktúry Mestského úradu v Seredi,   informáciu  o príprave zmeny    
Rokovacieho poriadku  MsZ  a Štatútu  mesta Sereď   
B. Ukladá  
Prednostovi MsÚ  
 Pripraviť   návrh zmien   
-  Štatútu mesta Sereď 
-  Rokovacieho  poriadku   MsZ   
-  Zásad odmeňovania poslancov MsZ  a volebných orgánov  mesta  Sereď    
a iných právnych  predpisov. Tento predložiť   na prerokovanie    do komisií MsZ a na rokovanie  MsZ v mesiaci  
február   
Uznesenie je splnené v termíne, návrhy zmien vnútorných predpisov sú súčasťou 
programu rokovania MsZ dňa 15.02.2011. 
 
 
December 2010                                                                 Mgr. Zuzana Horváthová 
Január 2001       Hlavná kontrolórka 

 


